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El Consell Comarcal inicia el projecte "Fórm-ulaJove" per a la inserció laboral de joves

lillIIIIiV ALT PENEDÈS

1.6 jovesdel'AltPenedès,de 18a
23 anys i en situació d'atur, par
ticipen en aquest projecte i re
ben formació relacionada amb
el món vitivinícola. Elsmòduls
formatius tenen una durada
total de 200 hores i els joves

que acabin la formació tindran
3 acreditacions de formació:
en prevenció de riscos laborals,
corn a peons auxiliars vitivi
nícoles i corn a carretoners, i el
certificatd'alfabetitzaciódigital
per a la recerca de feina. L'apre-

nentatge és fonamentalment
pràctici inclou el coneixement
de l'entomilainserciólaboral,la
formació en un oficicornaauxi
llar vitivinícola i les pràctiques
en cellers.Amés, es faran tuto
ries grupals i individualitzades.
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/1 Al PCV La Policlínica Comarcal del Vendrell va acollir la IJornada de,'
Pediatria amb l'objectiu de posar en comú experiències pediàtriques

Diversos professionals
-actualitzen .coneixements
de pediatria al Vendrell
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poblacións de 'la línia i, final
ment, l'acte principal que es
farà el19 d'abril del 2015.
Aquest consistirà en la circu
lació de dos trens històrics o
moderns commemoratius:un
amb sortida a Tarragona i arri
bada a Martorell i l'altre amb
sortida a Martorell i arribada a
Tarragona. Pararan mitja hora
a cada estació i s'interpretarà
una peça musical dedicada a la
població corresponent. Tam
bé s'organitzarà una activitat
popular a cada estació i la gran
celebració es farà al Vendrell,
quan els dos trens es trobin.

, Allà és on hi hauràun dinar ,
de germanor.
Els organitzadors demanen la
col-laboració d'administraci
ons públiques, entitats cultu
rals, empreses, associacions-i
particulars que hi estiguin in
teressats. Sobretot es demana
col-laboració econòmica però
també documentació com ara
fotografies. Aquestes es poden
enviar al correu electrònic que
hi ha de contacte a la pàgina
web www. 150ftm. En aquest
web es podran seguir totes les
novetats del projecte.
Les entitats que treballen en
aquesta commemoració són
les següents: Institut d'Estu
dis Penedesencs, Arxiu Co
marcal del Baix Penedès, Cen
tre d'Estudis Sinibald de Mas
de Torredembarra, Centre
d'Estudis d'Altafulla, Museu
del Ferrocarril de Catalunya a
Vilanova i la Geltrú, Amics del
Tren de l'Alt Penedès, L'Arboç
Acthiva't, Port de Tarragona,
Associació Cultural Ferrovi
ària de Tarragona i província,
Memòria Ferroviària de Tarra
gona i Amics de la Història del
Vendrell. '

Judit Benages
Vilafranca
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Celebració dels .150
anys del ferrocarril de
Tarragona a Mar~orell

IICALENDÀRI Els actes principals
es faran l'abril del 2015

L'abril de 2015 es commemo
oraran els 150 anys del ferro
carril de la línia de Tarragona a '
Martorell. Un grup d'entitats
estan treballant per donar a .
conèixer aquesta efemèride i
promoure l'estudi i el conei
xement de tot allò relacionat
amb l'entrada en funciona
ment d'aquest mitjà de trans
port per les terres del Penedès
i el Tarragonès.
Els coordinadors del projecte,
Joan Montserrat i Joan Solé
Bordes, han 'donat a conèixer
aquesta setmana quines són
les activitats que s'estan pre
parant des d'ara i fins el 2015,
tot i que el gran gruix d'actes
es farà durant el 2014 i sobre
tot a partir del 15 d'abril de
2015.
Les activitats que estan or
ganitzant són molt diverses:
dossiers didàctics adreçats als
alumnes d'ensenyament de
primària i secundària, cicle de
conferències, publicació d'un
llibre que recollirà tots els es
tudis aportats, exposició itine-

. rant, cicle de projeccions cine
matogràfiques de pel-lícules
que tenen el tren com a en
tom, elaboració d'una maque
ta del recorregut de la línia i la
realització d'un audiovisual. .
A més, com si tot això fos
poc, també han programat
un concurs fotogràfic ferro
viari, una jornada gastronò
mica, confecció d'un segell i
un mata-segells commemora
tius, estrena d'un conjunt de
composicions musicals breus
dedicades a cada una de les

les indústries farmacèutiques.
Abans de la xerrada es va pro
jectar el film "Tyiabou Gar
mi", produït per CC ONG i
escrit i dirigit per Octavio
ROYo i Albert Farnos, que
mostra com viu una comuni-
tat d'Hombori, a Mali.

2012 del Tratado de Pediatría
Nelson i el Red Book,
Des de la Policlínica Comar
cal del Vendrell i en aplica:
'ci ó d'una de les seves línies
estratègiques, s'ha destacat
que s'aposta per la formació
continuada, i en aquest 'sen 
tit la jornada de dissabte pas
sat, que va comptar amb una
bona assistència de professi
onals de la pediatria, "pretén
ser la primera d'un llarg cicle
de jornades de caràcter anual
on es puguin posar en comú
experiències, divulgar inno- '
vacions i compartir conei-

, xements tant des del punt
de vista diagnòstic com tera
pèutic i fonamentalment de
prevenció", s'ha destacat des
de la mateixa PCV.

Rafel jariod i Arcadi Oliveres al Casal d'Ent itats IAJUNTA~ENT

i delictes comesos per grans
empreses, multinacionals o la
indústria d'armament.
A la part final de l'acte es va
obrir un torn de debat en què
alguns dels presents van pre
guntar aArcadi Oliveres sobre
els transgènics o el poder de

pediatra del CAP de Sant vi
cenç deis Horts i subdirector
de la revista "Pediatria Inte
gral". Ambdós ponències van
comptar amb un sistema in
teractiu de participació direc 
ta dels assistents.
Posteriorment, en la sessió de
tarda, es van exposar els tre
balls presentats en la jornada.
La trobada professional cele
'brada dissabte a la PCVva ser
clausurada amb l'entrega de
premis lliurats als finalistes:
la doctora Patricia Gillot, de
Sanidad Exterior VCI Tarra
gona, pel seu treball "Vacu
nas en el niño viajero"; i al
doctor Guillermo García, de
l'Hospital del Vendrell, pel
treball "Tricobezoar", amb
les últimes edicions de l'any

un món en guerra", en un acte
organitzat per CCONG Ajuda
al desenvolupament, amb la
coHaboració de la Regidoria de
Cooperació de l'Ajuntament.
Oliveres va oferir una xerrada
molt instructiva i va repassar
alguns dels grans problemes
de la nostra societat i el tercer
món, com la fam, les guer
res, les malalties, però també
l'atur o l'estat del benestar, i
també va denunciar els abusos

de premis als dos treballs
finalistes. Sota la' direcció
mèdica del doctor Contel, el
doctor Novoa va organitzar
i coordinar aquesta jornada
amb la col-laboració del doc
tor Guillén, director assisten
cial de PCV i el patrocini de
diversos laboratoris. .
Al llarg d'aquesta I Jornada
de Pediatria es van realit
zar exposicions a càrrec dels
ponents invitats i professi
onals de reconegut prestigi.
La jornada la va encetar el
doctor Antoni Azón, cap del
Servei de Dermatologia de
l'Hospital Sant Joan de Reus
i professor de la Universitat
Rovira i Virgili, i va continu-

- ar amb la ponència del doc
tor Josep de la Flor, metge

BAIX PENEDÈS IPediatria

3d8
Vilafranca

Una seixantena de persones
van omplir diumenge la sala
del Casal d'Entitats per escol
tar la conferència que va im
partir el professor universita
ri, economista i president de
Justícia i Pau Arcadi Oliveres'
sota el títol: "Un món en pau,

SANT SADURNí IConferència

Arcadi Oliveres fa una
dura crítica del 'món

.actual a Sant Sadurní

Dues inst antànies de la Jornada de Pediatria celebrada dissabte passat ,l POLICLíN ICA COMARCAL

La Policlínica Comarcal del
Vendrell (PCV) va acollir
dissabte passat l'anomenada
I Jornada de Pediatria, amb
l'objectiu de posar en comú
experiències i coneixements
a través de la presentació de
casos pràctics per part de ,
diferents professionals p~-

.diatres i metges de família
del sector sanitari català. Els
assistents van poder actua-

.=-- litzar-se en temes pediàtrics
i alhora hi va haver l'opor
tunitat de presentar treballs
meritadors de crèdits per part
del Consell Català de Salut i
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